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1- CONVENT 22

EN DE WARMSTE WEEK

De bewoners van Convent 22 organiseren in het
kader van Music for Life een actie ten voordele van
Autimismus vzw en de werking van Convent 22.
Zij verkopen T-shirts met een nieuw ontworpen logo.
Er is keuze tussen:
o een marineblauw T-shirt met witte opdruk
o of een wit T-shirt met donkerblauwe opdruk
De maten zijn S-M-L-XL-XXL.
Te koop aan € 12 per stuk bij de bewoners of te bestellen via bewonersconvent22@outlook.com (+ € 3 verzendingskosten).
Daarnaast verkopen zij kunstwerken die zijn gemaakt door
bewoonster Celien.
klik hier voor catalogus
of contacteer Celien voor meer info
(celien.blondeel1@gmail.com of 0485 98 42 54)

2- VAN ‘GA-ZON’TOT

MOESTUIN

Het had heel veel voeten in de aarde maar Convent 22 heeft nu ook een gazon. En
wat voor een. Eerst was het niet om aan te zien door de hete zomer maar ondanks
alles ziet het gazon er nu al een beetje groen uit. De grasmaaier, aangekocht dankzij
jullie gulle sponsoring heeft zijn diensten al bewezen.
Dat sommige bewoners echt groene vingers hebben, merk je ook aan de
moestuintjes en de bloemenweide. En het kan niet op. Onlangs hebben de bewoners
zelf ook een aantal bessenstruiken geplant.
Op de laatste fase van de aanleg van de tuin is het nog even wachten. Het geld
groeit jammer genoeg nog niet aan de fruitbomen die werden aangeplant. Een tip
voor ‘groene’ sponsors.

3- EXPERIMENTELE WOONPROJECTEN
Op 26 november nam Autimismus op uitnodiging van de provincie Oost-Vlaanderen
deel aan een studiedag over innovatieve woonvormen zoals cohousing,
kangoeroewonen, woongroepen en leefgemeenschappen. Ook onze vzw mocht er
haar woonproject voorstellen.
De provincie stimuleerde in de voorbije legislatuur dergelijke baanbrekende
projecten. Ook ons woonproject heeft de provincie al van in het prille begin
gesteund. Mede dankzij de projectsubsidies kon Autimismus als vzw uit de
startblokken geraken. Een overzicht van de woonprojecten, waaronder Convent 22,
is inmiddels gebundeld in een overzichtelijke brochure. Je komt er meer te weten
over de verschillende modellen, de resultaten en de beschikbare expertise.
Je kan de brochure ‘Experimentele woonprojecten 2013-2018’ gratis downloaden via
de site van de provincie (klik hiertoe op beeld hieronder) of de papieren versie
aanvragen via wonen@oost-vlaanderen.be of telefonisch via 09 267 71 40.

4- IN EN UIT IN GENT
Expo ‘Lang leve de muziek’
Tot juni 2019 zal deze expo in de Gentse Sint-Pietersabdij ongetwijfeld vele harten
veroveren; zeker die van ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen. De
tentoonstelling is immers zo opgevat dat zij elkaars muziek leren kennen.
2000m² expo-oppervlakte voor Nederlandstalige liedjes van 1958 tot nu. De grootste
tentoonstelling ooit over dit onderwerp!
Info: www.langlevedemuziek.be
tel. 09 266 85 00
met Uitpas

5- FISCAAL VOORDELIG SCHENKEN
Ondanks de verwezenlijkingen tot nu toe, zijn we genoodzaakt om blijvend een
beroep te doen op de vrijgevigheid van personen en verenigingen om onze projecten
te bestendigen.
Voor elke gift die we nog dit jaar op onze rekening mogen ontvangen, wordt een
fiscaal attest voor het jaar 2018 bezorgd.
Ons rekeningnummer:
op naam van:
met vermelding:

BE39 7370 2975 7219
AUTIMISMUS VZW
gift voor Autimismus

Draag je Autimismus een warm hart toe en wens je onze projecten blijvend te
ondersteunen, geef je bank dan een bestendige opdracht.
Ook een klein bedrag van bijv. 5 euro per maand is welkom, want vele kleintjes
maken één groot!
Vermeld bij die bestendige opdracht ‘gift voor Autimismus’. Indien je zo binnen het
jaar 40 euro of meer schenkt, kom je ook in aanmerking voor een fiscaal attest.
Hieronder zie je de fietsenstalling van Convent 22 die ook dankzij jullie steun kon
gebouwd worden.

6- NIEUWJAARSWENS
Aan onze sponsors en schenkers, onze vrijwilligers en sympathisanten, onze
bewoners en hun begeleiders en aan alle mensen van goede wil

vrolijk kerstfeest
en
gelukkig nieuwjaar

info@autimismus.be

www.autimismus.be

